
Curriculum Vitae 

 

Personalia  
E. C. Sietzema – Riemer  (Elze) 

 
Opleidingen  

Mavo (2002) 
Havo (2004) 
HBO propedeuse - Journalistiek – Windesheim (2006) 
Universitaire bachelor – religie en cultuur – Universiteit Utrecht (2010) 
HBO module organisatiepsychologie – NTI (2011) 
Master Theology and Religious Studies – Media and religion – VU Amsterdam 
(2014) – cum laude afgerond 
  

Bachelor stage 
Afdeling Zending ICCO/KerkinActie 
“A research on Christian Dalits in India” – bestaande uit literatuuronderzoek en 
interviews. Hoofdvraag: “What can the mission department of ICCO/KiA mean for 
the Christian Dalits in India?”. Het onderzoek resulteerde in verschillende 
aanbevelingen. Het onderzoeksrapport is door verschillende internationale 
organisaties gepubliceerd. Een fragment is hier te vinden. 

 
Bachelor scriptie 

'Goede genade': De beleving van het goede in het welvaartsevangelie, vanuit een 
filosofische benadering – Literatuuronderzoek en afbakening term 
‘welvaartsevangelie’ en interviews met leden van de gemeente Jong en Vrij.  

 

Master stage 

 Een reeks artikelen/interviews voor www.nieuwwij.nl met als hoofdvraag: ’Voor 
welke uitdagingen zien Nederlandse religiejournalisten - geconfronteerd met 
ontwikkelingen als secularisatie, pluralisering, globalisering, bezuinigingen en 
nieuwe media -  zich vandaag de dag gesteld, en welke plek zien zij in de toekomst 
voor hun vak weggelegd?  
Het resultaat (in chronologische volgorde): 

Startartikel over het onderwerp 
Interview Frank Bosman: “Religiejournalistiek ten dode opgeschreven” 
Interview Ida Overdijk: “Religiejournalist gebruik je verbeelding” 
Interview Eric van den Berg: “Reli-journalist van de toekomst is bruggenbouwer” 
Interview Naeeda Aurangzeb: “Hoezo moslima, flikker een eind op!” 
Interview Narsingh Balwantsingh: “Journalist: maak van je afkomst je kracht” 
Interview Daniel Gillissen: “Iedereen een I-pad geven en de krant afschaffen is een stuk goedkoper” 
Slotartikel: Het is tijd voor journalisten die recht willen doen door dwars te liggen 

   

http://www.raadvankerken.nl/?b=2224
http://www.nieuwwij.nl/
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/er-toekomst-voor-religiejournalisten/
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/religiejournalistiek-ten-dode-opgeschreven/
http://www.nieuwwij.nl/interview/religiejournalist-gebruik-je-verbeelding/
http://www.nieuwwij.nl/interview/reli-journalist-van-de-toekomst-bruggenbouwer/
http://www.nieuwwij.nl/interview/hoezo-moslima-flikker-een-eind-op/
http://www.nieuwwij.nl/interview/journalist-maak-van-je-afkomst-je-kracht/
http://www.nieuwwij.nl/interview/iedereen-een-ipad-geven-en-de-krant-afschaffen-een-stuk-goedkoper/
http://www.nieuwwij.nl/interview/het-tijd-voor-journalisten-die-recht-willen-doen-door-dwars-te-liggen/


Master scriptie 
 Een kwalitatief onderzoek naar de vraag: ‘Op welke manier spelen opvattingen 
over m/v een rol in de motivatie en deelname aan een karakterweekend van 
evangelische mannenbeweging De 4e Musketier?’ Middels diepte-interviews met 
de mannen die hieraan deelnamen. 
 

Werkervaring 
           Freelance redacteur voor evangelisch maandblad Uitdaging (2012 - 2015) 
           Freelance redacteur voor nieuwwij.nl (2014 - ) 
           Freelance redacteur voor Volzin (2014 - ) 
           Freelance redacteur voor OnderWeg (2016 - ) 
           Freelance redacteur voor het Nederlands Bijbelgenootschap (2016 - ) 
            
           Opdrachten: 

 Eindredactie PAX Vieren – Liturgiekrant in het kader van de Vredesweek 2015 van 
PAX; 

 Boek ‘Abdijmensen’ - bundeling van interviews met Norbertijnen, in opdracht van 
Berne Media, verschijnt oktober 2015; 

 Boek ‘Zin in ondernemen’ – bundeling van interviews met reli-ondernemers, in 
opdracht van Greco Idema, verschijnt medio 2017; 

 Eindredactie en projectleiding van ledenmagazine ‘Bijbel Dichtbij’ van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (2016). 


